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Předkládaná  práce  se  zabývá  interpretací  masoretských  značek  ve 
starozákonních  hebrejských  textech.  Na  rozdíl  od  zavedené  interpretace  jako 
návodu k přednesu autor tyto značky interpretuje fonologicky.

Na práci je vidět, že autor se problematikou zabývá už delší dobu (jde ostatně o 
pokračování disertace obhájené na Husitské teologické fakultě) a že jí rozumí. Co 
si  zasluhuje zvláštní  pozornosti  je,  že autor využívá znalostí  z několika oborů: 
fonologie, hebraistiky a počítačového zpracování textů. 

Autor  polemizuje  se  zavedenými  interpretacemi  tzv.  akcentů  v  hebrejských 
textech, které se dají charakterizovat jako: 1) vyznačení přízvuku, 2) pomůcky pro 
melodický  přednes  při  liturgii,  3)  syntaktické  značky.  Hlavní  argumenty  proti 
zavedeným hypotézám jsou, že akcentů existuje několik desítek a že se může 
vyskytnout několik akcentů na jednom slově. Místo toho autor nabízí interpretaci 
prosodickou:  jde  o  značky,  které  mají  pomoci  plynulé  a  správné  četbě  textu. 
Doplňují tak vokalizaci, která byla též zavedena pro snazší čtení a porozumění 
textu.

Autor  nejdříve  přináší  námitky  proti  dosavadní  interpretaci  a  potom  ukazuje 
vlastní řešení. Jednotlivým akcentům (jeho terminologií melodémům) věnuje celé 
kapitoly,  ve  kterých  vysvětluje  jejich  funkci. Jádro  práce  spočívá  ve  výzkumu 
možných kombinací akcentů, který byl prováděn na ručních excerpcích z faksimilí 
nejznámějších rukopisů. 
Kromě toho autor  také provedl  statistické zpracování  textu Stuttgartské bible, 
která  je  k  dispozici  v  latinkové  transliteraci.  K  tomu však  bylo  nejdřív  nutné 
převést  její  zápis  do  vlastního  transliteračního  systému  nazvaného  #AH;  pro 
tento účel autor napsal program v jazyce Perl.
Na konci práce autor shrnuje, k jakým závěrům došel v předchozích kapitolách a 
možné směry dalšího výzkumu. Jde o další výzkum nejenom psané, ale i zvukové 
podoby textu.
Další část práce se nachází na přiloženém CD a je co do rozsahu stejně velká jako 
část tištěná. Tato elektronická část se věnuje jednak technickému popisu formátu 
dat (vstupních i výstupních), popisu programu na konverzi existující transliterace 
do #AH, ale největší část se věnuje tvorbě korpusu z konvertovaných dat a jeho 
možnému využití. Autor rozebírá možné použití relační databáze nebo datového 
skladu – jejich přednosti a nedostatky a možnosti využití všech dat (grafických, 
fonologických i formulovaných hypotéz) k tomu, aby se metodami vytěžování dat 
získaly z korpusu další informace.

Práce je velmi hutná, stránky jsou možná až příliš zaplněné textem. Čtenáři by 
pomohlo zřetelnější  oddělení  odstavců (odsazením,  meziřádkovými mezerami), 



členění textu do bodů apod. Možná by se  hodilo, kdyby kromě doprovodného CD 
byl přiložen i jad, který by pomáhal při čtení.
Další drobná výtka se týká příkladů vložených do textu. Jde o výřezy z obrázků 
získaných  skenováním  použitých  rukopisů.  I  po  zvětšení  jsou  obrázky  špatně 
čitelné (např. na str. 52); možná by bylo stálo za to tyto příklady také vysázet, 
aby byly čitelnější.  Na druhou stranu je však třeba ocenit  typografickou práci 
vloženou do střídání anglického a hebrejského textu (např. schéma na str. 42).
Pochvalu si také zaslouží jazyková úroveň práce a absence překlepů.

Přesto mám na autora několik dotazů, na které bych chtěla při obhajobě slyšet 
odpověď: Je nutné při transliteraci trvat na ASCII kódování? Dnešní programy a 
databáze zvládají i Unicode a data by byla čitelnější. Zkoušel autor odhalit možné 
kombinace  akcentů  i  strojově?  Na  takový  úkol  by  mohl  stačit  i  „obyčejný“ 
korpusový manažer (např. manatee), který umí vyhledávat kolokace – v tomto 
případě by šlo o možné a časté kombinace akcentů.

Závěrem chci  poznamenat,  že  předložená  práce  splňuje  všechna  kritéria  pro 
vědeckou práci. Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěl.

V Praze, dne 7. 9. 2017 RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D.


